






Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) w celu umożliwienia prowadzenia

skutecznej i bezpiecznej akcji lodołamania. Inwestycja planowana jest w km 34,8 rzeki Odra

Zachodnia, na działce nr 20/4 obręb 1047.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozebrać istniejące dalby, poprzez ucięcie konstrukcji

przez zespół nurków, równo z projektowanym poziomem dna. Górna część dalb zostanie oddana

na złom. Następnie wykonana zostanie nowa linia cumownicza o dł. ok. 185 m z przesunięciem

względem istniejącej o 5,0 m w kierunku osi rzeki. Rozstaw istniejących dalb wynosi ok. 30 m. Po

zrealizowaniu dalby będą w rozstawie od 10 do 30 m. Średnica pali oraz klasa stali zostanie dobrana

na etapie opracowania projektu budowlanego. Projektowane miejsca postojowe przewiduje się
oznakować powyżej i poniżej obiektu odpowiednimi znakami, stosowanymi na śródlądowych drogach

żeglugowych. Nie planuje się wykonania kładki łączącej linię cumowniczą z brzegiem.

Podczas realizacji przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą
jednostki pływające, maszyny i sprzęt, wykorzystywany do prac budowlanych. Eksploatacja sprzętu
wodnego oraz maszyn budowlanych będzie generować zanieczyszczenia pochodzące ze spalania

paliw w silnikach (min. tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne). Zgodnie

z informacjami zawartymi w KlP będzie to emisja o lokalnym zasięgu, nieznacznej intensywności i nie

przyczyni się do przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych substancji w powietrzu.

Przedsięwzięcie w tej fazie budowy będzie żródłem wibracji. Przy uwzględnieniu niewielkiej skali

planowanego przedsięwzięcia oraz łącznego czasu działania żródła wibracji, nie przewiduje się
istotnego zagrożenia w zakresie wibracji w odniesieniu do środowiska.

Faza realizacji wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją hałasu podczas okresowego użytkowania

maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach związanych z przygotowaniem terenu i posadowieniem

dalb. Emitowany hałas będzie miał charakter nieciągły, a jego natężenie będzie podlegać zmianom

w poszczególnych etapach realizacji prac, w zależności od ich przebiegu oraz udziału poszczególnych

maszyn i urządzeń. Wobec lokalnego i krótkotrwałego charakteru emisji oddziaływanie

przedsięwzięcia w fazie jego realizacji nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat akustyczny

w rejonie lokalizacji inwestycji.

W fazie budowy potencjalnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych mogą być niekontrolowane

wycieki paliwa i płynów eksploatacyjnych z jednostek używanych podczas realizacji inwestycji. Jednak

eksploatacja sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będzie prowadzona

w taki sposób, aby wyeliminować ewentualną możliwość zanieczyszczenia produktami

ropopochodnymi. Natomiast powstające podczas realizacji inwestycji ścieki bytowe będą gromadzone

na zapleczu sanitarnym jednostek pływających. W przypadku niekontrolowanych wycieków substancji

ropopochodnych wykonawca prac będzie dysponował środkami do ich neutralizacji. Realizacja

inwestycji związana będzie z powstawaniem odpadów, które będą tymczasowo magazynowane na

pokładach jednostek pływających, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom do

odbioru. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się lokalizacji zaplecza budowy.

W granicach przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania rzadkich przedstawicieli fauny

i flory oraz siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Powierzchnia

wody, stanowiąca miejsce bezpośredniej realizacji prac, stanowi jedynie znikomy fragment

potencjalnego żerowiska chiropterofauny, w związku z tym realizacja inwestycji może lokalnie

i krótkotrwale wyłączyć ten niewielki odcinek koryta z wykorzystywania go przez nietoperze jako

żerowisko. Po zakończeniu prac budowlanych ponownie zwierzęta będą mogły wykorzystywać ten

teren.

Obiekty, jakim są dalby nie stanowią miejsc rozrodu dla ptaków. Nie są to obiekty, na których

ptaki zakładają gniazda, a wykorzystują je jedynie jako miejsca krótkotrwałego odpoczynku zatem

jedynie w trakcie fazy budowy wystąpi okresowe i krótkotrwałe płoszenie ptaków.

Odra w miejscu realizacji inwestycji jest ciekiem uregulowanym, a jej koryto jest umocnione, co
nie stwarza warunków do rozwoju roślinności wodnej i przywodnej. Powyższe wpływa także na brak
warunków dla tarła, czy rozwoju ryb i innych organizmów wodnych. Realizacja inwestycji nie będzie

powodowała śmiertelności fauny wodnej, a jedynie jej przepłoszenie. Ryby będą omijały rejon

wykonywania prac w trakcie ich trwania, a po zakończeniu będą mogły powrócić na to miejsce.

Przedmiotowy zakres prac będzie wiązał się z niewielkim, krótkotrwałym i lokalnym zmętnieniem.


















